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www.anvnoorderpark.nl
Beste lezer,
Zoals in de vorige nieuwsbrief (op papier nummer 11, maart 2011) reeds aangekondigd
organiseert de ANV Landschap Noorderpark op 17 juni de jaarlijkse zoddenwandeling.
Deze wandeling is ieder jaar een groot succes. U maakt kennis met drijvende veen
pakketten waarop bijzondere planten groeien en bloeien. Wat denkt u van de zonnedauw
of vliegende vrienden als libellen en vele vogels? Misschien hebben we geluk dat we een
ringslang treffen. Onderweg vertellen we uitgebreid over dit fraaie gebied.
De wandeling start om 19.00 uur achter Kerkdijk nr. 36 (Dr. Mientjes), laarzen zijn
nodig.
Als u aan deze wandeling wilt deelnemen stellen wij het op prijs als u zich vooraf
aanmeldt. Dit kunt u doen bij Henk van Zijtveld, telefoonnr. 0346-281266. Leden ANV
doen gratis mee, van niet leden wordt een bijdrage gevraagd van €2,00. Na afloop staat
de koffie klaar.
Een week na de zoddenwandeling staat de excursie Fort Ruigenhoek op het programma.
Ook deze activiteit wordt door de ANV Landschap Noorderpark georganiseerd.
Fort Ruigenhoek werd rond 1870 gebouwd. Het fort bestaat uit een regelmatige,
gebastioneerde vierhoek met bomvrije kazernes, remises en schuilplaatsen. Tijdens de
mobilisaties van 1914-1918 en 1939-1940 is het fort uitgebouwd tot infanteriesteunpunt.
Loopgraven, schuilplaatsen, mitrailleuropstellingen en waarnemingsposten zijn
belangrijke aanpassingen uit die tijd.
Start van het programma is 24 juni om 19.00 uur bij de fam. Blaauwendraad, Kooijdijk
9, 3615 AA Westbroek.
Ook voor deze wandeling kunt u zich opgeven bij Henk van Zijtveld, telefoonnr. 0346281266. Leden gratis en van niet leden wordt een bijdrage gevraagd van twee euro.
Op 17 juni is het Gebiedsplatform Vecht en Weiden 's-middags te gast bij de fam.
Hennipman, Korssesteeg 3, 3615 AS Westbroek. Sinds 2009 is er een gebiedscommissie
Utrechtse Vecht en Weiden. Deze bestuurlijke commissie is een samenwerking tussen
een groot aantal organisaties die samenwerken om de kwaliteit van het landelijk gebied
te versterken. Het gebied wordt begrensd door de gemeenten Stichtse Vecht en delen
van Utrecht en De Bilt. Het Gebiedsplatform is de plek waar het gesprek tussen
gebiedscommissie en de bewoners van het gebied plaatsvindt.
Op www.utrechtsevechtenweiden.nl kunt u vanaf 4 juni meer lezen over het programma
op 17 juni.
Dit jaar is onze website van start gegaan. Weliswaar in een soort proeffase maar de site
geeft al behoorlijk informatie. Wellicht heeft u de website www.anvnoorderpark.nl al een
keer bekeken. Als dat zo is en u heeft op- of aanmerkingen dan horen wij dat graag. Zo
kunnen wij, als dat nodig is, verbeteringen aanbrengen.
Met vriendelijke groet,
Agrarische Natuurvereniging Landschap Noorderpark
Johan Lam, voorzitter
Contactadres: info@anvnoorderpark.nl, Marcel Pisa, 0346-282414.

